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Wydarzenia w GPZB:
Wieści ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Ludzie Ludziom”
Zakładając Stowarzyszenie w końcu 2009 roku miałam już za sobą lata pracy. Wiedziałam ,ze praca
społeczna to przede wszystkim robienie coś z niczego , ale coś co w przyszłości powinno przynosić efekty .
Założyłam Klub Seniora, którego w moim mieście nie było . Po kilku spotkaniach było nas coraz więcej , to był
mój pierwszy sukces. Wspólnie obchodzone imieniny, nawiązane przyjaźnie, chęć do spotkań, to było coś .
Nieco później założyłam zespół biesiadny „ Echo Ustrzyk , z czasem stawaliśmy się coraz bardziej rozpoznawalni.
Nawiązałam współprace z Komendą Powiatową Policji i oczywiście z Fundacją Bieszczadzką . Ale takim bardzo
ważnym dla nas wydarzeniem było napisanie przeze mnie pierwszego wniosku o dotacje do Fundacji
Bieszczadzkiej z programu „Działaj Lokalnie” .
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Zapraszamy do lektury sierpniowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”.
Dla
Fundacji
Bieszczadzkiej
tegoroczny
sierpień
to
czas
rozpoczęcia
realizacji
dwóch
ważnych projektów skierowanych
do
różnych
grup
naszego
społeczeństwa.
Zapraszamy dyrekcje gimnazjów
oraz osoby poszukujące pracy do
zainteresowania się artykułami o
nowych projektach.
Jak zwykle prosimy o dzielenie się z
nami ciekawymi wydarzeniami,
które mają miejsce w Waszych
organizacjach
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:
Wieści ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Ludzie Ludziom” cd..
Nasz wniosek zdobył uznanie i otrzymaliśmy 5000 zł . Za te pieniążki realizujemy warsztaty rękodzieła
artystycznego , zakupiliśmy stroje dla zespołu , odbyły się warsztaty muzyczne . Pani Prezes Fundacji Lucyna
Sobańska , to człowiek który na każdym etapie służy pomocą
Jednym z działań projektu był
zorganizowany przez nas w dniu
18.08.12. Festyn Rodzinny . Tutaj
pokazaliśmy
nasze
prace
z
warsztatów, zaprezentował się nasz
zespół . Rozdaliśmy 100 litrów
grochówki i 100 litrów bigosu tj.
kilkaset porcji . Były owacje dla
zespołu , były gratulacje od
Burmistrza i mieszkańców miasta.
Celem naszego pierwszego projektu
była i jest pomoc ludziom starszym
w
docenianiu
ich
przez
społeczeństwo . Myślę ze festyn
zapewnił dobra rozrywkę
a
wspaniała pogoda i dobre zespoły
stworzyły cudowną atmosferę .
Mam nowe plany , nowe
zamierzenia , ale co dalej to czas
pokaże

Autor tekstu i zdjęć :

Polska Fundacja Dzieci i
Młodzieży ogłasza
"Regionalny Konkurs
Grantowy"
w ramach Programu
"Równać Szanse 2012"
Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty
minimum 6-miesięczne, rozpoczynające
się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i
trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013
r. mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe, gminne domy kultury i
gminne biblioteki oraz nieformalne
grupy dorosłych z terenów wiejskich i
miast do 20 000 mieszkańców.
Celem projektów realizowanych w
ramach Programu jest wyrównywanie
szans na dobry start w dorosłe życie
młodzieży w wieku gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z
małych
miejscowości,
poprzez
podnoszenie ich kompetencji i rozwój
umiejętności społecznych.

Ryszarda Grządziel
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Wydarzenia w GPZB:

Termin składania wniosków upływa 10
października 2012 roku.

Spotkanie regionalne Ośrodków Działaj Lokalnie w Sandomierzu
4 września 2012 r. w siedzibie Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu odbyło się regionalne
spotkanie Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). w, którym wzięli udział przedstawiciele dziewięciu ODL, z
województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego a także przedstawiciele Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce. Fundację Bieszczadzką reprezentowały Lucyna Sobańska i Iwona Pojnar





Elektroniczny
system
naboru
wniosków, zasady konkursu i kryteria
oceny znajdują się na stronie
internetowej www.rownacszanse.pl.
Ponadto informacji o programie
udziela Polska Fundacja Dzieci i
Młodzieży telefonicznie (22) 826 10
16 lub pocztą elektroniczną:
rownacszanse@pcyf.org.pl
Zasady konkursu

Wzór formularza wniosku do obejrzenia

Kryteria oceny merytoryczne

Instrukcja wypełniania formularza wniosku
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Wydarzenia w GPZB:
Spotkanie regionalne Ośrodków Działaj Lokalnie w Sandomierzu c.d
Rozmawiano na temat najbliższych perspektyw współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a
władzami lokalnymi i regionalnymi. Kolejna część dyskusji poświecona była standardom działania ODL. W
spotkaniu wziął udział pan Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W swoim
wystąpieniu podkreślił istotną rolę organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych Oprócz
gospodarzy: Fundacji Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z Sandomierza w spotkaniu
udział wzięli również: Stowarzyszenie "CZAJNIA" z Tomaszowa Lubelskiego, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi
Biłgorajskiej z Biłgoraja, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu z Dębicy, Fundacja Międzynarodowe Centrum
Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego z Mielca, Fundacja Fundusz Lokalny z Leżajska, Fundacja Generator
Inspiracji z Błażowej oraz Fundacja Fundusz Lokalny SMK z Zaleszan.
Podobnych organizacji pełniących jednocześnie role Ośrodków Działaj Lokalnie jest w Polsce 53. Każda z nich
organizuje w ramach programu „Działaj Lokalnie”, Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, konkurs grantowy
dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich
społecznościach żyło się lepiej W ramach Programu „Działaj Lokalnie” wspierane są projekty, które inicjują
współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego

Rusza IV edycja
Akademii Orange
Zapraszamy organizacje i instytucje
pracujące z dziećmi i młodzieżą do
udziału w Akademii Orange – programie
nowoczesnej edukacji kulturalnej. Już
po raz czwarty Fundacja Orange przyzna
granty na realizację innowacyjnych
projektów, w których młodzi ludzie
stają się twórcami kultury. Na
zgłoszenia czekamy do 3 października
2012 r.
Akademia Orange wspiera oryginalne
inicjatywy edukacyjno-kulturalne, by
rozbudzić potencjał młodych ludzi z
różnorodnych środowisk i włączyć ich
do aktywnego uczestniczenia w
kulturze.
Promujemy
otwartość,
wykorzystanie nowych technologii,
budowanie partnerstw i czerpanie z
nowoczesnych form edukacji.

Regulamin IV edycji Akademii
Orange
Formularz składania wniosków
Autor zdjęć : Iwona Olkowicz
Autor tekstu : Lucyna Sobańska
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Wydarzenia w GPZB:
Projekt „Młode Bieszczady”
Od 1-go sierpnia Fundacja Bieszczadzka realizuje projektu pt. „Młode Bieszczady” finansowany w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Ten dwuletni projekt skierowany jest głównie do gimnazjalnych Samorządów Uczniowskich a jego celem jest
stworzenie modelowych rozwiązań pracy Samorządu Uczniowskiego, które przyczynią się do rozwoju postaw
obywatelskich wśród młodzieży gimnazjalnej, w tym służące rozwojowi samorządności uczniowskiej i
angażowaniu młodzieży na rzecz środowiska lokalnego.
W ramach projektu zaplanowaliśmy szereg ciekawych działań skierowanych do nauczycieli- opiekunów
samorządów uczniowskich oraz do samych uczniów z 18 gimnazjów zrekrutowanych spośród wszystkich
gimnazjów z terenu powiatu bieszczadzkiego, leskiego oraz gmin Bircza, Zagórz, Komańcza i Tyrawa Wołoska.
W projekcie przewidujemy opracowanie przez Partnera, którym jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Sanoku, pakietu dla szkół gimnazjalnych zawierającego innowacyjny program edukacji obywatelskiej oraz jego
obudowę w postaci przykładowych scenariuszy zajęć i zestawu kart pracy dla ucznia oraz kart pracy dla grupy.
Dla nauczycieli gimnazjów uczestniczących w projekcie zaplanowaliśmy szkolenie na bazie w/w pakietu oraz
pomoc merytoryczną CDN
Uczniów- liderów samorządu uczniowskiego zainteresują zapewne wyjazdowe weekendowe warsztaty : twórcze
i dobrych przykłady pracy SU, medialne: (dziennikarskie, radiowe, fotograficzno-filmowe), prowadzenia szkolnej
strony internetowej. Warsztaty prowadzone będą w 6 grupach. W skład 1 grupy (39 os) wchodzić będą
uczniowie z 3 szkół -średnio po 13 osób z każdej szkoły. Planujemy, iż każda grupa szkolna prowadziła będzie na
szkolnej stronie internetową własną stronę/podstronę dotyczącą pracy SU. Zespół najlepsze materiały będzie
przesyłał również do publikacji w prowadzonym przez fundację Biuletynie Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady.

Rys. Fragment strony internetowej Młode Bieszczady
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Rzeszów. Szkoła
Animatorów
Fundacja
Akademia
Obywatelska
zaprasza do udziału w Szkole
Animatorów, która realizowana będzie
w ramach 8 trzydniowych zjazdów w
terminie 12 października 2012 - 12 maja
2013 w Rzeszowie. Celem Szkoły
Animatorów jest zdobycie przez
uczestników umiejętności wpływania na
rozwój społeczności w obszarze
prospołecznych
postaw
oraz
wyszkolenie
lokalnych
działaczy,
aktywnych na swoim terenie. Udział w
zajęciach jest bezpłatny.
W
Szkole
Animatorów
mogą
uczestniczyć członkowie, wolontariusze
i pracownicy organizacji pozarządowych
nieprowadzących
działalności
gospodarczej, zarejestrowanych na
terenie woj. podkarpackiego. Osoby te
muszą posiadać miejsce zamieszkania
na terenie woj. podkarpackiego (w
rozumieniu kodeksu cywilnego).

Wydarzenia w GPZB:

Na szkoleniu zdobędziesz:

Projekt „Młode Bieszczady” cd.



W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 2 kampanii. Będą one ściśle związane z funkcjonowaniem
SU oraz jego pracą na rzecz szkoły i środowiska, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Pierwsza kampania
będzie miała charakter wewnętrzny i dotyczyła będzie organizacji demokratycznych wyborów do samorządu
szkolnego. Młodzież będzie mogła wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas całego cyklu szkoleń
projektowych. Druga kampania będzie miała charakter regionalny, a dotyczyć będzie poznania i promowania
walorów środowiska lokalnego. Kampania prowadzona będzie przez 3 m-ce, elementem w każdej szkole będą
konkursy z nagrodami zagwarantowanymi przez projekt: plastyczny, fotograficzny, wiedzy o regionie i piosenki
bieszczadzkiej. Każda szkoła zaplanuje „dzień w mojej miejscowości” organizując swoisty przegląd najlepszych
inicjatyw szkolnych, środowiskowych.
Zaplanowane cykliczne spotkania szkół realizujących projekt będą okazją do zaprezentowania działań
projektowych poszczególnych gimnazjów.
Wszystkie szkolenia dla nauczycieli, pakiety materiałów dla szkół, wyjazdy uczniów na warsztaty, wszelkie
przejazdy młodzieży będą bezpłatne. Na stronie projektu www.mlode-bieszczady.pl zainteresowane udziałem w
projekcie gimnazja znajdą formularz rekrutacyjny. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać do
Fundacji Bieszczadzkiej w terminie do 30 września 2012r.



Autor tekstu : Lucyna Sobańska
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umiejętność motywowania
ludzi do działalności społecznej;
wiedzę dotyczącą rozwoju
osobistego;
umiejętność rozwiązywania
konfliktów;
zdolność obserwacji z meta
poziomu;
wiedze na temat technik
kreatywnego myślenia;
umiejętność zarządzania
wiedzą.

Zgłoszenia przyjmowane są do
19.09.2012 r. do godz. 16.00 pod
adresem: Rzeszów, ul. Hetmańska 4/9,
35-045 Rzeszów.

Wydarzenia w GPZB:
Współdzielenie obowiązków - współdzielenie zysków" - projekt umożliwiający założenie spółdzielni socjalnej
Fundacja Bieszczadzka od 1 sierpnia 2012 rozpoczęła realizację projektu pn. „Współdzielenie obowiązkówwspółdzielenie zysków”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII POKL Poddziałania 7.2.2 Wsparcie
ekonomii społecznej. Partnerem w projekcie jest Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w
Tarnowie.
Główny cel projektu: Poprawa dostępu do zatrudnienia 40 osób poprzez rozwój do 31.08. 2014 spółdzielczości
socjalnej na terenie powiatu bieszczadzkiego, sanockiego, leskiego, z których co najmniej 36 zostanie członkiem
- założycielem spółdzielni socjalnych.
Grupa docelowa: Uczestnikami projektu będą osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
• są bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• mieszkają na terenie powiatu bieszczadzkiego, leskiego lub sanockiego;
• posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
• nie są karane za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6
czerwca 1997 roku – Kodeks karny;
• zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej;
• nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy poprzedzających udział w projekcie (osoby
wpisane do EDG lub KRS).
W trakcie rekrutacji priorytetowo traktowane będą osoby długotrwale bezrobotne oraz zamieszkałe na terenie
wsi
Zakres merytoryczny wsparcia:
• szkolenie "Ekonomia społeczna w praktyce"(24 h),
• wizyta studyjna w podmiocie ekonomii społecznej,
• szkolenie komputerowe (48 h),
• szkolenie "ABC przedsiębiorczości" (40 h),
• szkolenie "Ekoturystyka - zrównoważony rozwój" (7 h),
• szkolenie "Menadżer ES" (32 h),
• doradztwo dla osób zakładających spółdzielnie socjalną,
• dotacje na założenie spółdzielni socjalnych,
• wsparcie pomostowe dla nowozakładanych spółdzielni socjalnych (finansowe
i doradcze).
Na stronie www.fundacja.bieszczady.pl, podstrona "Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków"
publikujemy szczegóły dotyczące naboru do projektu oraz terminy spotkań informacyjnych w poszczególnych
gminach.
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Konkursu o tytuł
Społecznika Roku.
Redakcja tygodnika Newsweek Polska
rozpoczyna czwartą edycję Konkursu o
tytuł Społecznika Roku. Konkurs ma
promować osoby, które są aktywne,
biorą sprawy we własne ręce, działają
na rzecz innych.
Zgłoszenia będą
przyjmowane do 23 września 2012 r.
Sylwetka i działalność laureata zostaną
zaprezentowane w artykule na łamach
tygodnika Newsweek Polska.
Kandydatów do tytułu Społecznika
Roku tygodnika „Newsweek Polska”
mogą
zgłaszać:
organizacje
pozarządowe, instytucje, członkowie
Kapituły Konkursu oraz osoby fizyczne
(pod
warunkiem
podania
organizacji/instytucji mogącej udzielić
referencji).
Zapraszamy do wysyłania wniosków
zgłoszeniowych opisujących osoby,
którym chce się działać na rzecz zmian
w społeczności lokalnej lub środowisku,
takie które walczą skutecznie z
problemami społecznymi lub im
zapobiegają, próbują rozwiązywać
dotychczas omijane problemy, są
pomysłodawcami i organizatorami
szczególnie wartościowych oddolnych
działań, akcji i inicjatyw społecznych.

Wydarzenia w GPZB:
Harmonogram spotkań informacyjno-organizacyjnych WO-WZ
„Współdzielenie obowiązków - współdzielenie zysków”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Harmonogram spotkań informacyjnych w poszczególnych gminach.
1. Czarna - Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej 14.09.2012 r. godz. 11.30
2. Lesko - Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku - 17.09.2012
r. godz. 11.30
3. Sanok 1 - Sanocki Dom Kultury w Sanoku - 18.09.2012 r.
godz. 11.30
4. Lutowiska - Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach 19.09.2012 r. godz. 11.30
5. Cisna - Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej 20.09.2012 r. godz. 11.30
6. Ustrzyki D. 1 - Hala widowiskowo-sportowa w
Ustrzykach D. - 21.09.2012 r. godz. 11.30
7. Zagórz - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Zagórzu - 24.09.2012 r. godz. 11.30
8. Olszanica - Dom Ludowy w Olszanicy - 25.09.2012 r.
godz. 11.30
9. Besko - Dom Ludowy w Besku - 26.09.2012 r. godz.
11.30
10. Baligród - Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie 27.09.2012 r. godz. 11.30
11. Bukowsko - Remiza OSP w Bukowsku - 28.09.2012 r.
godz. 11.30
12. Ropienka - Świetlica wiejska w Ropience - 1.10.2012 r.
godz. 11.30
13. Solina - Świetlica wiejska w Polańczyku - 2.10.2012 r.
godz. 11.30
14. Komańcza - Rzepedzki Dom Kultury w Rzepedzi 3.10.2012 r. godz. 11.30
15. Zarszyn - Remiza OSP (siedziba LGD) w Zarszynie 4.10.2012 r. godz. 11.30
16. Tyrawa Wołoska - Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie
Wołoskiej - 5.10.2012 r. godz. 11.30
17. Sanok 2 - Sanocki Dom Kultury w Sanoku - 8.10.2012 r.
godz. 11.30
18. Ustrzyki Dolne 2 - Hala widowiskowo-sportowa w
Ustrzykach D. - 9.10.2012 r. godz. 11.30
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. +48
13 4697297 , kom. 601056939, fax. 13 4696290

Wnioski
zgłoszeniowe
wraz
z
regulaminem są do pobrania na stronie
internetowej
Akademii
Rozwoju
Filantropii www.filantropia.org.pl od
27.08.2012 r. jak również na stronie
www.newsweek.pl.
Wnioski z nominacjami można
przesyłać drogą elektroniczną do
23.09.2012 r. (włącznie) na adres
spolecznikroku@filantropia.org.pl.

Uwaga na ofertę wpisu
do fikcyjnego rejestru
Organizacje zarejestrowane w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przestrzegamy przed
pismami od firmy, która próbuje
wyłudzać pieniądze od przedsiębiorców
za wpis do swojego rejestru.
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Wydarzenia w GPZB:
Wizyta gości z Sandomierza
W dniach 29-30 sierpnia gościliśmy w Fundacji Bieszczadzkiej kolejną organizację, która w ramach wizyt
studyjnych Ośrodków Działaj Lokalnie wybrała właśnie nas. Tym razem goście przyjechali z województwa
świętokrzyskiego i reprezentowali Fundację Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Celem
nadrzędnym wizyty było bliższe poznanie naszej organizacji i porównanie wzajemnych doświadczeń i dobrych
praktyk stosowanych w trakcie realizacji programu „Działaj Lokalnie”. Podczas spotkania z Zarządem Fundacji
Bieszczadzkiej w naszej siedzibie przy ulicy Rynek 14 w Ustrzykach Dolnych przedstawiliśmy gościom historię
naszej fundacji i jej obecną działalność w postaci programów i projektów aktualnie realizowanych. Dużo
dowiedzieliśmy się też o pracy Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości. Są organizacją z dwukrotnie starszym
stażem od nas. Założycielem ich Fundacji był Senator RP Zbigniew Romaszewski oraz TechnoServe,
amerykańska organizacja wspierająca rozwój przedsiębiorczości w wielu rolniczych rejonach świata. Misją
Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w Polsce. Świadczą usługi szkoleniowe, doradcze,
informacyjne i finansowe, prowadzą także działalność szkoleniowo - hotelową, w nowym ośrodku
konferencyjno - hotelowym o nazwie Hotel Basztowy.

Informacje
o
fundacjach
i
stowarzyszenia, które rejestrują się w
Krajowym Rejestrze Sądowym można
bezpłatnie sprawdzać w bezpłatnej
wyszukiwarce
Ministerstwa
Sprawiedliwości:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwani
epodmiotu. Niestety kolejna firma
(wcześniej pisaliśmy o podobnych
wyłudzeniach: Podszywają się pod KRS.
Nie daj się naciągnąć!) próbuje naciągać
organizacje pozarządowe, tym razem
zarejestrowane także w rejestrze
przedsiębiorców
KRS.
Oferuje
fundacjom i stowarzyszeniom odpłatny
wpis do tzw. Krajowego Rejestru
Informacji o Przedsiębiorcach (w
skórcie: KRIoP). Do listu dołączony jest
wypełniony druk przelewu na kwotę
110 zł. Nic takiego jak KRIoP nie istnieje.
To znaczy owszem istnieje taka firma i
prowadzi jakiś rejestr na swojej stronie,
ale nie ma on nic wspólnego z żadnym
obowiązkowym, urzędowym rejestrem.
Organizacje, które otrzymały takie
pismo, informujemy, że nie mają
żadnych obowiązków wobec tej firmy,
która urzędowym językiem podszywa
się pod nieistniejący obowiązek i
wyłudza
pieniądze
za
rzekomo
obowiązkowy wpis do swojego rejestru.
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Wydarzenia w GPZB:
Wizyta gości z Sandomierza cd..
Fundacja Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu pracuje z właścicielami małych i średnich
przedsiębiorstw, samorządami lokalnymi, rolnikami oraz młodzieżą, głównie w regionie południowo-wschodniej
Polski, a także poza granicami kraju. Po spotkaniu z Zarządem Fundacji Bieszczadzkiej zaproponowaliśmy
gościom zwiedzenie Muzeum młynarstwa i wsi w Ustrzykach Dolnych a następnie nocleg w pensjonacie „Bazyl”
Doroty i Andrzeja Kusza w Bóbrce. (zarówno muzeum młynarstwa jak i „Bazyl” posiadają certyfikat
GoToCarpathia). U Państwa Kuszów goście nasi mieli okazję uczestniczyć w prowadzonych przez gospodynię
„Bazyla” warsztatach garncarskich a rankiem następnego dnia wysłuchać opowiadania gospodarza pensjonatu o
jego bibułkowej pasji. Kolejny dzień wizyty poświęcony był spotkaniu z przedstawicielem Stowarzyszenia Orelec
i na ich przykładzie poznaniu działań stowarzyszenia w ramach programu Działaj Lokalnie .O działalności
stowarzyszenia opowiedziała, oprowadzając nas po Orelcu, pani Magdalena Demkowicz. Przed odjazdem goście
odwiedzili jeszcze Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana Pawła II w Ośrodku Caritas w Myczkowcach Park
miniatur architektury drewnianej skupiający makiety kościołów i cerkwi zrobił na nich naprawdę duże wrażenie.
Podobał się też bardzo ogród biblijny zwany Żywą Księgą Bibli.

Ważne linki:
www.wolontariatbieszczadzki.pl
www.mlode-bieszczady.pl
www.ngo.pl
www.nasze-bieszczady.pl
www.lgd-zielonebieszczady.pl
www.barr-ustrzyki.pl
www.pokl.wup-rzeszow.pl
www.gotocarpatia.pl
www.zielonyrower.pl
www.fundacja.bieszczady.pl
Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
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